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 مؤشر غالء المعيشة انخفاض :الفلسطينياالحصاء 
  60/9602،حزيرانخالل شهر 

 
 مقداره انخفاضا   فلسطينفي ياسي ألسعار المستهلك القسجل الرقم 

، 9112 أيارمقارنة مع شهر  9112 حزيرانخالل شهر  6.84%
في الضفة  %12.0 وبمقدار ،في قطاع غزة %1291 بواقع

  .*J1في القدس % 1.11مقداره  وبانخفاٍض طفيفٍ ، **الغربية
 

األسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي  النخفاضالسبب الرئيسي 
، وأسعار %102.1أسعار الخضروات الطازجة بمقدار  النخفاض

، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار %22.2البيض بمقدار 
، وأسعار %02.1، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 0211%

أسعار اللحوم  ارتفاععلى الرغم من ، %2.0.الدرنيات بمقدار 
مبردة وأسعار األسماك الحية الطازجة، ال، %9211الطازجة بنسبة 

، %1291، وأسعار دقيق الحبوب بنسبة %1221أو المجمدة بنسبة 
 %. 1201وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 

 

 حزيرانمع شهر  9112 حزيرانسعار خالل شهر وعند مقارنة األ
قم القياسي ألسعار المستهلك الر  في ارتفاع إلىتشير البيانات  9110

 ،*J1في القدس % 1201 بواقع ،%12.2بنسبة في فلسطين 
 .قطاع غزةو ** الضفة الغربية كل من في %1219 وبنسبة

 

، سجل الرقم 9602وبمقارنة البيانات للنصف األول من العام 
% 0480 ارتفاعا  نسبتهالقياسي ألسعار المستهلك في فلسطين 

في الضفة % 1210بواقع  مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق،
في % 1219، وبنسبة *J1في القدس % 1210، وبنسبة **الغربية

 .قطاع غزة
 

الرقم القياسي ألسعار المستهلك على مستوى المناطق 
 الفلسطينية

انخفاضا   قطاع غزة سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في
 أيارمقارنة مع شهر  9112حزيران خالل شهر  %0490 مقداره
أسعار ، نتج هذا االنخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض 9112

، وأسعار البيض بمقدار %11201الخضروات الطازجة بمقدار 
، وأسعار الفواكه %1299، وأسعار الدرنيات بمقدار 10211%

، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار %1211الطازجة بمقدار 
عار الغاز وأس، %12.1 بمقدار، وأسعار الدجاج الطازج 1211%

أسعار المحروقات السائلة  ارتفاععلى الرغم من ، %92.9بمقدار 
، وأسعار %1221بنسبة " البنزين"المستخدمة كوقود للسيارات 

بنسبة " الديزل"المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 
وأسعار األسماك الحية الطازجة، المبردة أو المجمدة ، 1220%
، وأسعار اللحوم %1299األرز بنسبة  وأسعار ،%219. بنسبة

 .%1210الطازجة بنسبة 
 

* *الضفة الغربيةسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في كما 
مقارنة مع  9112 حزيرانخالل شهر  %64.8 مقداره انخفاضا  
أسعار الخضروات  النخفاض، وذلك نتيجة 9112 أيارشهر 

مجففة بمقدار ، وأسعار الخضروات ال%10211الطازجة بمقدار 
، وأسعار الفواكه الطازجة %1222، وأسعار البيض بمقدار 2212%

، على الرغم من %1211، وأسعار الدرنيات بمقدار %211.بمقدار 
، وأسعار اللحوم %.021ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 

 %.9211، وأسعار دقيق الحبوب بنسبة %219.الطازجة بنسبة 

 

 انخفاضا   *J1القدسسعار المستهلك في سجل الرقم القياسي ألو 
مقارنة مع شهر  9112 حزيرانخالل شهر  %6460 طفيفا  مقداره

أسعار الخضروات الطازجة  النخفاض، وذلك نتيجة 9112 أيار
، %11291، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار %112.1بمقدار 

وأسعار المحروقات ، %1220وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 
، %1211بمقدار " الديزل"السائلة المستخدمة كوقود للسيارات 

، وأسعار المحروقات السائلة %9212وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 
، وأسعار %12.2بمقدار " البنزين"المستخدمة كوقود للسيارات 

أسعار  ارتفاععلى الرغم من ، %12.1اللحوم الطازجة بمقدار 
، %221.ة أو المجمدة بنسبة األسماك الحية الطازجة، المبرد

، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة %291.وأسعار البيض بنسبة 
 %.1201، وأسعار األرز بنسبة 1202%

 

 
 

الجدول يوضح نسب الّتغير الّشهرية في أسعار المستهلك 
 :لألشهرعلى مستوى المناطق الفلسطينية 
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 :9602 حزيران  –كانون ثاني  
 

 الشهر

 هرية الش   غيرنسب الت  

 فلسطين
الضفة 

 **الغربية
 *J1القدس  قطاع غزة

 1212 - 1211 + 1211+  1211 + 9112 كانون ثاني

 1202 - 1211 - 1211+  1211 -  9112شباط 

 1211 + 1202 + 1200 + 1201 + 9112آذار 

 1211+  1211 + 1212+  1201+  9112نيسان 

 1202+  1219 + 1210 - .120 + 9112أيار 

 1211 - 1291 - 12.0 - 1200 - 9112حزيران 

 

االتجاه العام لحركة األرقام القياسية ألسعار المستهلك في 
 9602 حزيران - 9604 حزيران :لألشهرفلسطين 

 (066=  9604سنة األساس )
 

 
 

 :تنويه
  9110تحديث سنة األساس للرقم القياسي ألسعار المستهلك لتصبح تم. 
  تم االعتماد على اإلصدار الجديد من تصنيف االستهالك الفردي حسب

 والصادر عن شعبة COICOP – 9110الغرض من االستخدام 
لتصنيف المجموعات الرئيسية والسلع  األمم المتحدة،في  اإلحصاء

 .والخدمات االستهالكية
 

 :مالحظات
 االحتالله الذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلك تمثلالبيانات *
 .1211 للضفة الغربية عام د احتاللهعنوة بعيإليه  يسرائيلاإل

 ه االحتاللالذي ضمو الجزء من محافظة القدس  ذلكتشمل  ال البيانات**
 .1211 للضفة الغربية عام عنوة بعيد احتاللهإليه  يسرائيلاإل

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -رام هللا، 40081  ب4ص

 ( 219/211) 2982700-02: اتفه

 ( 219/211) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

: الصفحة االلكترونية

www.pcbs.gov.ps 
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